למכון תערובת תדמיר בבית שמש

משתלת
נורית בגלבוע

דרוש/ה
תזונאי/ת עופות
ומדריך/ת שדה

מציעה שתילי אבוקדו למכירה
בפיקוח הגנת הצומח

לשנת 2019

תואר אקדמי במדעי בעלי חיים  -חובה

 052-3364714יוסי מס

קו"חp_israel@tadmir.co.il :
02-9916838
פקס:
ראה עמוד 19

ניצני העמק
העמק
ניצני העמק
ניצני
בע"מ
תשע"ט
בניסן
כ"ג ו'
באפריל
11 28
הכפרית מס'מס'
שבועון
א' תשע"ט
באדר
2019
בפברואר
וההתיישבותהכפרית
המושבים וההתיישבות
אקולוגי המושבים
מיכון שבועון
בע"מ
אקולוגי
בע"מ
אקולוגי
מיכון
 2019
 1078
מיכון
 1072

כנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

אקולוגית
טכנולוגיה אקולוגית
וייצור טכנולוגיה
תכנון וייצור
תכנון

ראה עמ' 13

13
עמ' 13
ראה עמ'
ראה

ר
ז

יל

הק

מוד 17

ש
ל
נ
ו
ה
ב
צינ
ב

לפני כשבועיים נעמד ענן מעל מושב
סגן שרון בן יאיר ,מגן הדרום ,הייתה בין  130נציגי
שובה והמטיר על השדות ברד כבד ,שגרם
משלחת ההצלה הישראלית ,שיצאו בסוף ינואר השנה
לקריסת עשרות דונמים של חממות ,מה
מיחידת
קצינים
חיילים,
כללה
המשלחת
#
לברזיל
שגרם לנזקים בכשלושה מיליון שקל #
מקצוע
ואנשי
העורף
פיקוד
של
וההצלה
החילוץ
להכרה
החקלאית
בוועדה
פועלים
עתה
שונים ,בכדי לסייע באסון קריסת סכר המים בברזיל
כמקרה
החקלאים
חשובה המייצגת
שניזוקו -שליחות
חוויה נדירה,
בשלושת הייתה
" #זאת
8
עמ'
טיפול,
הדורש
חריג
את ישראל" ,עמ' 16
הרשת
ולבתי
מסוקליבול
רקעעצום
עלנזק
שמואל.
ברזילאי
חילוץ
הרצלבן יאיר
שרון

המושבים,
של תנועת
'שריגים'
ביוזמת תכנית
ערב ייחודי
בסדר" -
"עושים סדר
אריזה ,עמ' 12
בתי
הצתות של
תבטח כנגד
קנ"ט
לראשונה:

עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

מבחר דגמים

החל
מ-

מגוון אפשרויות אבזור מגוון מסלולי תשלומים
מערך שירות ארצי
אחריות יצרן

9674
*

המחיר מתייחס לדגם  .DG-C2התמונה להמחשה בלבד.
בתוקף עד  30.4.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.
 36תשלומים בכרטיס אשראי בלבד.

26,000

₪

כולל
מע"מ

 36תשלומים שווים ללא ריבית

• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית ומערכת:
בני בנגלס
• מודעות :שרה ראובן
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-27731321
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
משה הורנשטיין 058-4690888
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

מה קורה?

תוכן

מתעדים את סיפור עולי
ארצות ערב וצפון אפריקה

4

פרויקט משותף לאגף חברה וקהילה בתנועת
המושבים ומוזיאון 'דיארנא'
אגף חברה וקהילה בתנועת
המושבים ,בשיתוף מוזיאון
'דיארנא' ,יוצאים בפרויקט משותף,
שמטרתו תיעוד סיפורי העלייה מאר
רצות ערב וצפון אפריקה.
"דיארנא" (בערבית" :הבתים
שלנו") הוא מוזיאון גיאוגרפי ,המר
תעד את החיים היהודים בארצות
האיסלאם ובצפון אפריקה ומשר
מר באופן דיגיטלי את האתרים
והקהילות היהודיות באזורים אלה,
בהם קיימו היהודים חיי תרבות,
קהילה ,דת ,פולקלור ומסורת עשיר
רים ,במשך מאות שנים.
פרויקט "דיארנא" מבקש לאסוף

עדויות ,תמונות עכשוויות וארר
כיונים ,קטעי וידיאו ,ומחקר היסטור
רי ,למען הדורות הבאים וכדי שמור
רשת מפוארת זו ,וסיפורי העלייה
המופלאים יונצחו כראוי להם.
במסגרת שיתוף הפעולה עם
תנועת המושבים ,עובדי ומתנדבי
הפרויקט יראיינו ,יתעדו ,יקליטו
ויצלמו תושבי מושבים ,אשר עלו
ארצה בהיותם מעל לגי ל  13מא�ר
צות הערב וצפון אפריקה.
לפרטים נוספים ולרישום ניתן
לפנות לאגף חברה וקהילה בתנועת
המושבים.

סדר פסח
"עושים סדר בסדר" ביוזמת
תכנית 'שריגים'

8

שושנה יצחקי ,יו"ר סניף עמותת
"אעלה בתמר" אליכין ,ונתניה מרים
יוסף ,שעלתה מתימן ,בפרויקט ראיונות
"דיארנא" באליכין

מכתבים
המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
adwinter@kenes-media.com

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30
15:30-15:45

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

יוני

2014

מנקרים כל פרי שהחל להראות סימני הבשלה
שלום,
בשלש השנים שחלפו ,השתלטו ציפורים חדשות",
יפות ,יפות שבא לבכות ,כמילות השיר" ,מדובר בשני
מיני תוכים ,בצבע טורקיז ,המייפים את נופי המדינה
ושרים את שיריהם בקול גדול ,אליהם הצטרפו מין נוסף,
"מיינות" (מיינה מצויה או הודית).
שני מינים אלה הובאו ארצה ,כנראה ,בדרך שאינה
חוקית ,בדרכם למטעים ל"ארוחות גורמה" ,משמידים
קיני ציפורים אחר
רות ,ובמטעים מנר
קרים כל פרי שהחל
להראות סימני הבר
ְּפ ִר ַיחת ֶה ֲה ָדר
שלה.
ָאביב
ְמ ַב ֶּׂש ֶמת ִ
עד לפני שנה
ַמ ְר ֶאה נֶ ְה ָּדר
היה מדובר בלהר
יחֹוח ָס ִביב
נִ ַ
קות קטנות ,עכר
שיו אפשר לפגוש
עֲלֵי הַּכֹותֶרֶת
להקות של כמה
ְל ָבנִ ים ַּבּזָ ָהב
עשרות פרטים ,הן
עֹוט ֵריי ִּת ְפ ֶא ֶרת
ְ
בונות מושבות על
ּמֹוׁשב
ַּפ ְר ֵּדס ַּב ָ
צמרות עצים בחצר
רות המשקים ,קולר
איציק רייכר ,מושב עין ורד ניות מאוד ומנהלות
מלחמת טריטוריה

מכה משמיים
ברד שהוטח על מושב שובה
גרם לנזקים במיליוני שקלים

14

(צילום :חוחובה חצרים)

המילים שלכם
בעיתון

משיגי גבול ומסתננים לא חוקיים

ּפֹורח
ַּפ ְר ֵּדס ֵ

מיינה מצויה (צילום)Asim Mohal :

נגד המאיינות.
לדעתי יש לגייס ציידים מקצועיים לבצע דילול
אוכלוסייה מסיבי מיד ,אחרת קומץ החקלאים שנותרו,
יאלצו לעשות הסבה מקצועית ...אני רואה ושומע בעיני
רוחי ,את צעקת ויללות חובבי הטבע לכשיקראו שורות
אלה ,אגב :כולם משיגי גבול ומסתננים לא חוקיים ,כך
צריך להתייחס אליהם ,לצערי.
אדי דליות ,מושב מזור

שמן טוב
מיזם מחקרי חדש מעורר
תקווה לצמיחה בקרב מגדלי
החוחובה

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

יום עיון
מושים לא
מדוע
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ושי המושבי
כהן
סקטור
התאעובדת
חקלאיים בראו עמוד  3מתיישבי המושביםעוד ב
מיועד ל
שע"ה חקלאי חדות
 13.03.13אשרבטבת ת
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law
.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
לסקטור
מקרקעי ישראל של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

 25,000וסעים
בצע ב
 ספסל נמ החל מ וספת
שרות לה
אפ
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

14:45-15:3
0
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

13:00-14:0
14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד
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משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
משווקת
לשון
מבד
חייהם ו
רפואילסובלים
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
בעולם מא
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
מכשירטומטי
ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
גם על נשימה
92%
המערבי.
או
רופאי אףורופאי
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
460
נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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מרחיב
סוף –
איירמקסלסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
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שגיא זוכהסרטנים
בחי
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צור קשר
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תכירו את הקלאב־נועית
הקלנועית האיכותית ,החזקה והצעירה ביותר!

אדום

צהוב

לבן

כסף

כחול

שירות ומכירה של קלנועיות
חדשות ,יד־שנייה וטרייד־אין במחירים אטרקטיבים!

054-2878081 | 053-5314429
11.4.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

עושים סדר? בסדר!

בערב עיון חווייתי שהתקיים בכוכב מיכאל ,ביוזמת תכנית "שריגים",
נפרשו בפני המשתתפות דרכים ייחודיות ויצירתיות לציין את חג החירות
במועדון המטופח של מושב
כוכב מיכאל התכנסו נשים
מכעשרה מושבים ברחבי הדרום,
לערב עיון לקראת ליל הסדר ,שנשא
את השם "עושים סדר בסדר" .הערב
הייחודי התקיים ביוזמת תכנתית 'שר�י
גי'ם' של תנועת המושבים ובני המ�ו
שבים.
במהלך הערב הוצגו למשתתפות
דרכים יצירתיות להפוך את ליל הסדר

לערב של חיבור משפחתי מהותי,
ושיחה על הערכים הרלוונטיים תמיד:
חירות ,דאגה לחלש ,מחויבות ואחר
ריות קהילתית .המועדון קושט בשור
לחנות חג מעוצבים באדיבות הנשים
היצירתיות של המושב ,ובפרחי אביב
צבעוניים באדיבות החממה המקומית.
כידוע ,ליל הסדר מספר את סיפור
הולדתו של העם היהודי ,וכבר אלפי
שנים שהורים יהודיים מספרים אותו

לבניהם ,מעניקים לו משמעות אקר
טואלית ומעלים תקווה להיות בני
חורין בכל המובנים.
במהלך המפגש בכוכב מיכאל הדר
גישו המנחות כי כל משפחה צריכה
למצוא את האיזון שלה בין הסיפור
הנפלא ,המכונן ומעורר ההשראה של
יציאת מצרים ,לבין סיפורי יציאת
מצרים הפרטיים של המשפחה .זהו
ערב של מסירה מדור לדור ,וקיימות

מסע לפולין בימים רגישים

משלחת "מסע בתנועה" השמינית לפולין שבה ממסע,
שהתקיים בימים טעונים במערכת היחסים בין ישראל
לפולין  #המסע חידד את העובדה ,כי זיכרון השואה הוא
סוגיה חיה ובועטת בהוויה של שתי המדינות
לפני מספר ימים שבה ארצה משלחת
'תנועה במסע' השמינית של תנועת
המושבים ,לאחר שמונה ימים עתירי לימוד
מעמיק וחוויות מעצבות בפולין.
המשלחת שמנתה שלושים בוגרים ,בגילאי
 ,30-75החלה דרכה בתהליך הכנה שהתקיים
בארץ .במפגשים השונים נחשפו המשתתפים
לפרקים בתולדות העם היהודי בעת החדשה,
ביקרו ב'יד ושם' ולמדו בצוותא סוגיות נבחר
רות הנוגעות לימי השואה.
המסע בפולין התקיים בימים טעונים במער
רכת היחסים בין שתי המדינות ,על רקע העבר
המורכב .דיפלומטים משני הצדדים התבטאו
באופן שחידד עבורנו את העובדה ,כי תקור
פת השואה ולא פחות מכך זיכרון השואה ,הם
סוגיה חיה ,נושמת ובועטת .במהלך ימי המסע
התחקינו אחר עמדותיהם של פולנים ביחס
ליהודים אז והיום ומצאנו כי המארג עדין ורר
גיש.
תכנית המסע כללה היכרות יסודית עם
 800שנות קיום יהודי מפואר :ביקור במוזיאון
החדש לתולדות יהודי פולין; ישיבת חכמי לור
בלין; בתי כנסת ומוסדות קהילה רבים ועוד.
על בסיס היכרות יסודית עם קורותיה של
הקהילה היהודית הגדולה באירופה ,עמדנו
על חורבנה הנורא של הוויה רבת רושם זו,
בשש שנות המלחמה האיומה :ביקרנו בגטאות,
אתרי הרג ומחנות השמדה כמו יער יוזפוב,
בלז'ץ ,מיידנק ואושוויץ-בירקנאו.

לאורך המסע ליוו אותנו סיפורים אישיים
שהביאו עימם משתתפים ,שהינם צאצאים
של יהודים שנולדו במחוזות אלו .חלקם חוו
את השואה .הסיפורים האישיים ריגשו אותנו
מאוד והעצימו את החוויה.
אחד מרגעי השיא במסע היה ביקור בעיירה
קילצה ,בה התחולל בקיץ  '46פוגרום נוראי
ביהודים על ידי שכניהם הפולנים .בעיר זו
נפגשה משלחת 'תנועה במסע' עם משלחת
בני המושבםים ,מפגש שאיחד לרגעים מר�ג
שים סבתא ,אימהות ונכדים .במעמד זה הוענק
שי ייחודי למשתתפי שתי המשלחות :ספרו
של שורד השואה ,מקס ספיר – "אדון נכבד
תן לחיות".
את המסע חתמנו בביקור בחלקה הצבאית
הבריטית בבית הקברות העירוני בקרקוב,
שם טמונים  13חללי היישוב שהתנדבו לצבא
הבריטי במהלך המלחמה .הייתה זו הזדמנות
לספר פרק מיוחד ,המגולל את חלקה של
ההתיישבות העובדת בכלל והמושבים בפרט
במאמץ המלחמתי.
את המסע ריכזה והדריכה ,זו השנה השמיר
נית ,נעמה אגוזי ,רכזת מחוז צפון מטעם 'יד
ושם' ומרצה במכללת עמק יזרעאל.
חברי המשלחת סיכמו כי היה זה מסע משר
מעותי ,מעמיק ,מלמד ,מעניין ומרגש ,שייזכר
כחוויה עוצמתית ומעצבת .כציוויו של אבא
קובנר" :לזכור את העבר ,להעריך את ההווה
ולהאמין בעתיד".

חברי המשלחת בעיירה הפולנית קילצה ,עם ספרו של שורד השואה ,מקס ספיר
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סדר פסח ב"שריגים"
דרכים נפלאות למסור את הערכים
והסיפורים.
למשתתפות חולקו ערכות מיוחדות,
שפותחו על ידי צוות התכנים של
'שריגים' ,שכוללות משחק משפחתי

של סימני הסדר ,וכן משחקי תאטרון
משעשעים ,המפגישים בין דמויות
שונות בהגדה .המשתתפות התנסו
בחלק מהחוויות המוצעות ,צחקו והתר
רגשו.

מהנעשה בתנועת בני המושבים
ההכנות לטיול פסח בעיצומן " #הסתכלות קדימה
ופנימה" בסמינר הרכזים וגרעין "געזונט" מציג את
האופנה האחרונה

מתכוננים לטיול
פסח
על אף מזג האוויר הגשום
ביום שישי האחרון ,כ40-
מדריכי ומדריכות של המוער
צה האזורית רמת נגב ובקעת
הירדן לא וויתרו ויצאו להכר
נה לטיול הפסח של החניכים.
המדריכים טיילו ביער יתיר
ולאחר מכן שבו לשטחי המור
עצה .ההכנה כללה גם עבודה
משותפת על התכנים והערר
כים שיועברו לחניכים במהלך הכנות לטיול פסח ברמת נגב
הטיול ,הצגות והכנת תפאורה וגם ...גיבוש
וערבי כייף למדריכים ,כי גם להם מגיע!

סמינר רכזים
רכזי ורכזות בני המושבםים במועצות וה�צ
וות המרכזי התכנסו ל"יום מחוץ לשגרה" המר
סגרת סמינר רכזים .היום עסק ב"הסתכלות
קדימה ופנימה" ,בין השאר באמצעות סדנה
העוסקת בהסתכלות פנימה על היום יום שלנו,
על הבחירות שלנו ועוד .הרכזים סיכמו את
הסמינר כ"יום מוצלח ומעניין ו...בעיקר מצר
פים להמשך".

על 'געזונט' ואופנה
חיילי וחיילות פרק המשימה ש ל גרעין 'ג�ע
זונט' של בני המושבים זכו לחוויה ,הכוללת
עבודה בבית הספר לחינוך מיוחד עמק יפה.
במסגרת זו הם התבקשו לסייע בהקמת תצור
גת האופנה הפורימית השנתית ,שהתקיימה
"ב"בוטיק האופנה" שבבית ספר .חברי הג�ר
עין התגייסו למשימות השונות ,ובהן כתיבת
הקטעים לתצוגה ,קריינות ,הופעה ואפילו...
דיגמנו בעצמם!
התצוגה זכתה להצלחה רבה ולתגובות נרר
גשות מתלמידי וצוות בית הספר.

יום מחוץ לשגרה בסמינר הרכזים

גרעין "געזונט" מציג את האופנה האחרונה
בביה"ס עמק יפה

עם
"עושים כסף מעל הגג"
יש לכם גג של
 100מטר או יותר?
אתם יכולים להרוויח
 20%לשנה
למשך  25שנים!!!
#
מתמחה מעל עשר
חברת
שנים בישראל ובגרמניה בהקמת
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.
#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת
החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח.
#
גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם
מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת
נוספת ולהרוויח כפול.
#
הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות
המציעות מימון מלא וללא הון עצמי
#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות
הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#
מספקת לכם פתרונות "עד
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

עכשיו
אפשרות
למימון מלא
וללא הון עצמי

073-7913608

sales@shaharenergy.co.il | www.shaharenergy.co.il
11.4.2019
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חזק ,שקט ואמין יותר

חדשות

עמוס דה וינטר

קורס להסמכת טועמי שמן זית

"מכשירי תנועה"  -יבואנית "קובוטה" בחמש שנים האחרונות ,חזרה
לאחרונה לייבא את טרקטור המשא ה RTV-של קובוטה .הטרקטור
בעל מנוע דיזל בנפח של  900סמ"ק ,מתלים נפרדים והגה כוח.
במודלים החדשים שופרו מנוע ותיבת ההילוכים ההידרוסטטית וכעת הוא
חזק ,שקט ואמין יותר.
לטרקטור שני מושבים והוא בעל איכות נסיעה יוצאת דופן לקטגוריה זו.

הקורס מתקיים בפקולטה לחקלאות ברחובות ,בשיתוף ענף הזית
במועצת הצמחים וארגון הזית הבינלאומי
זו השנה השביעית שמתקיים
בישראל קורס טועמי שמן
זית בחסות אקדמית .הקורס מתקיים
בפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה
של האוניברסיטה העברי ת  -ק�מ
פוס רחובות ,בשיתוף ענף הזית
במועצת הצמחים וארגון הזית
הבינ"ל (International Olive -
. IOC )Council
את הקורס מובילים מרצים מור
מחים בתחום ,וביניהם חואן רמון
איזיקיארדו (Dr. Juan Ramón
 ,)Izquierdooמומחה בעל שם ב�י
נלאומי לטעימות שמן זית מטעם
ארגון הזית הבינ"ל .הארגון ,האחר
ראי על החקיקה העולמית בתחום
שמן הזית (אותה אימצה גם ישראל),

פרס חסותו על הקורס .בוגרי הקורס
המיוחד יעברו גם מבחן בינלאומי
שיסמיך אותם כטועמים של שמן
זית.
"חשיבות הקורס היא בהקמת
צוותים ישראליים רשמיים המוסמר
כים לטעום שמן זית (טעימה רשמית
תמיד מתבצעת בצוות) ולקבוע אם
הוא מזויף או איכותי  -וקביעתם
תהיה קבילה בבית משפט ",מסביר
פרופ' זהר כםרם ,העומד בראש המ�ע
בדה הגדולה לחקר שמן הזית ותכור
נותיו במכון לביוכימיה של הפקולר
טה לחקלאות.
"ההערכות ,שמתבססות גם על
פרסומים בארה"ב ובגרמניה (לפיהם
מעל ל 60%-מהסחר בשמן הזית –

מזויף) ,קובעות כי בישראל חלק
ניכר משמן הזית הנסחר בדרגה הגר
בוהה של כתית מעולה  -אינו בהכרח
כזה ...כשמתרגמים את האחוזים לכר
מויות ,מדובר במאות טונות של שמן
מזויף שחלקו אף מזיק לבריאות .שוק
הזיופים מגלגל לפחות מאות מיליוני
ש"ח בישראל בלבד ",אומר ד"ר עדי
נעילי ,מנהל ענף הזית במועצת הצ�מ
חים" .ענף הזית ,יחד עם שירות המר
זון ,משרד החקלאות והפקולטה לחר
קלאות ,משקיעים לאחרונה מאמצים
ניכרים להגברת המודעות לחשיבות
הצריכה של שמן איכותי ולמאבק
בתופעת הזיופים.
לאחרונה ,נעשים מהלכים נרחבים
להחדרת תו איכות המופיע על בקר

רומי קנבל מועמדת
ליו"ר לשכת עו"ד מרכז

עו"ד קנבל מרצה בפקולטה למשפטים וכיהנה אף במספר
תפקידים במרחב הכפרי לרבות חברת ועד חקלאים במושב
טל שחר ,במטה יהודה
עו״ד רומי
קנבל ,מור
שבניקית ממושב
טל שחר ,הודיעה
על מועמדותה
מחוז
לראשות
מרכז של לשכת
עורכי הדין.
קנבל ,נשואה
פלוס הינה בעלת
משרד מהמוביר
לים בתחום דיני
עו"ד רומי קנבל ועו"ד עמית יפרח
המשפחה והירור
שה .קנבל מרצה בפקולטה למשפטים וכיהנה בעקבות היכרותי רבת השנים עם עשייתה
אף במספר תפקידים במרחב הכפרי לרבות המקצועית והציבורית .רומי אישה מוכשרת
 חברת ועד חקלאים במושב טל שחר ,חברה וראויה וכמובן מושבניקית .חשוב שאנשיםבוועד הקהילתי ויו"ר הנהגה בבית הספר שבאים מההתיישבות יאיישו תפקידי מפתח
וזה נכון גם לגבי לשכת עורכי הדין .ולכן,
האזורי מטה יהודה.
יועמ״ש ויו״ר אגף הקרקעות של תנועת אגייס את חבריי עורכי הדין בהתיישבות וניר
המושבים ,עו״ד עמית יפרח ,הודיע על תמיר רתם כולנו לנצחונה של רומי בראשות מחוז
כתו בקנבל ואמר :״התמיכה שלי ברומי הינה מרכז בלשכת עורכי הדין".

המודל החדש של טרקטור המשא של "קובוטה"

בוקי שמן הזית ,בכדי לחדד כי מדור
בר בשמן זית איכותי ומקורי שנבדק
ואושר וכחלק מסולידריות לעידוד
החקלאות בישראל ותמיכה ביצרר

נים הישראלים .בנוסף ,החל מינואר
השנה נדרש מיצרני בקבוקי שמן
הזית הנמכרים בישראל לכתוב את
ארץ מוצאו של השמן.

שני אחים
נעצרו בחשד
לגניבת אבוקדו
השניים חשודים בגניבת
כמות גדולה של אבוקדו
ממטעי קיבוץ אושה
והעמסתה למשאית

שוטרי משמר הגבול של משטרת
ישראל סיכלו גניב ת  340ק"ג אבו�ק
דו מהשטחים החקלאיים של קיבוץ אושה.
דיווח שהתקבל במשטרת ישראל בדבר
חשודים שנראו גונבים כמות גדולה של
אבוקדו מהמטעים שבקיבוץ אושה ומעמיר
סים אותה לתוך משאית ,הביא לפעילות
מהירה ומקצועית של שוטרי מג"ב שהגיעו
למקום ולמציאת המשאית ,בסמוך לביתו
של חשוד בקרית אתא.
בחיפוש במשאית נתפסו כ 17-ארגזים
מלאים באבוקדו במשקל של כ 340-ק"ג
מזן ריד ,זן התואם לגידול במטעים של
אושה .בעל המטע באושה זומן בכדי לזהות
את הפרי שנגנב ממנו .מוקדם יותר נעצר
חשוד נוסף ,אח של בעל המשאית ,בגין

ארגזי האבוקדו הגנובים שנתפשו
במשאית (צילום :דוברות המשטרה)

גניבת אבוקדו ושיבוש הליכי חקירה.
שני החשודים ,בשנות -ה 40-לחייהם ,ת�ו
שבי קרית אתא ,הועברו לחקירה במשמר
הגבול .כמו כן ,המשאית הוחרמה והתוצר
רת החקלאית הוחזרה לבעלים החוקיים.
ביום שני שעבר האריך בית משפט השלום
קריות האריך את מעצרו של החשוד בעל
המשאית.

היקף נזקי מזג האוויר לחקלאים בשבועיים האחרונים :כ 25-מיליון ₪
היקף הנזקים מאז תחילת החורף :למעלה מ 100-מיליון ש"ח
למזג האוויר החורפי שמסרב
לעזוב את אזורנו ישנן השלר
כות חיוביות רבות ובעיקר תרומה
משמעותית למשק המים המדולדל
ולעליית מפלס הכינרת ,אולם
למזג האוויר הסוער שפקד את אזור
רנו במספר אירועים בשבועיים
האחרונים יש גם השלכות שליר
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ליות .מנתוני קנט  -הקרן לביטוח
נזקי טבע בחקלאות ,עולה כי בשר
בועיים האחרונים בלבד נגרמו
לגידולים החקלאיים נזקים בהיקף
של כ 25-מיליון .₪
מהנתונים עולה שבשבועיים
האחרונים התקבלו בקנט מאות
הודעות נזק מחקלאים בכל רחבי

הארץ .מרבית הנזקים נגרמו כתור
צאה מברד כבד ,קרה ,סערה ושר
טפון .מהנתונים עולה ,כי נזקים
כבדים נגרמו בעיקר לגידולי הירר
קות ,הפירות ,גידולי הפלחה ,גפנים
והדרים.
בקנט מציינים כי היקף נזקים
של כ 25-מיליון  ₪הוא בבחינת

הערכה ראשונית בלבד ,היות ובשל
אופי הנזקים ,את חלקם ניתן לאר
מוד רק בשלב הקטיף ובזמן הגעת
הגידולים לבתי האריזה .נזקים אלו
מצטרפים לנזקים כבדים שנגרמו
לגידולים מראשיתו של החורף.
מנתוני קנט עולה כי מראשית
החורף ועד כה היקף הנזקים הכולל

לגידולים החקלאיים נאמד בלמער
לה מ 100-מיליון .₪
יצוין כי נזקי מזג האוויר לגיר
דולים החקלאיים מבוטחים על ידי
קנט ,כך שמעבר לעוגמת הנפש
הרבה שבירידה לטמיון של הגיר
דולים ,החקלאים המבוטחים בקנט
יפוצו על הנזקים הכלכליים.

חוגגים אירוע? רוצים להעלות זכרונות וכל הארכיון שלכם מיושן ומבולגן?

המ ִמיר יעשה לכם סדר !
אמיר ֵ
המרת כל הארכיון
הישן לקבצים
דיגיטליים.
המרת קלטות וידאו.
סריקת עיתונות ומסמכים.
המרת קלטות קול ותקליטים
ישירות למחשב!!!
המירו את כל החומרים האישיים
והמקצועיים שלכם עוד היום,
כדי שלא ילכו לאיבוד!

אמיר הממיר
מושב ערוגות
054-6621061
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מכה
משמיים

לפני כשבועיים נעמד ענן מעל מושב שובה והמטיר על השדות ברד כבד ,שגרם לקריסת עשרות
דונמים של בתי רשת וחממות ,מה שגרם לחקלאים נזקים בכשלושה מיליון שקל  #עתה פועלים
בוועדה החקלאית להכרה בשלושת החקלאים שניזוקו כמקרה חריג הדורש טיפול
עמוס דה-וינטר

כולנו שמחנו על שפע הגשם
שהרעיף עלינו החורף האחרון
שמסרב לעזוב את אזורנו ישנן השר
לכות חיוביות רבות ובראשון תרומה
משמעותית למשק המים המדולדל
ולעליית מפלס הכינרת ,אולם למזג
האוויר הסוער שפקד את אזורנו היו
גם השלכות שליליות וקשות .ע"פ
נתוני קנט ,רק בשבועיים האחרונים
בלבד נגרמו לגידולים החקלאיים
נזקים בהיקף של כ 25-מיליון .₪
"אתה משקיע כל השנה עבודה
קשה ומשאבים ואחרי זה ,כאשר
באים הנזקים ,אף אחד לא מתייחס
אלייך ",אומר אורי כחלון ,אחד
משלושה חקלאים במושב שובה,

שבמועצה האזורית שדות הנגב,
שספגו בשבועיים האחרונים נזר
קים אדירים בחלקות החקלאיות
שלהם.
לפני כשבועיים עבר על הארץ
שבוע חורפי ,כאשר ברוב המקומות
היה מדובר בגשם כבד .אבל במושב
שובה רצה הבורא והטיל שם מטר
כבד של ברד ,שגרם להתמוטטות
מבנים של בתי רשת וחממות בנזק
של מעל כ 3-מיליון שקלים.
"אני כבר לא משקיע בביטוחים
נגד הגידולים .היה לי מבנה אחד
שבו היה כרוב אדום ,שגם אם היה
מבוטח ההחזר לא היה מפצה אותי",
מסביר לי כחלון ,תוך שאנחנו מגיר
עים למבנה החממות של החקלאי
רפי שמואל ,אף הוא משובה שקרס

בעת הסערה .שטח מבנה החממות
של רפי שמואל שקרס הוא בהיקף
של  21דונם.
משם אנחנו ממשיכים לחממות
בתי הרשת של הרצל שמואל .הנזק
של הרצל הוא הנזק הגדול ביותר
בשובה .הרצל מגדל תבלינים וער
שבי מאכל ,כמו שמיר ,פטרוזיליה
ועוד ,גידולים מיוחדים ללא חרקים
המיועדים לשוק הדתי והנזקים שנר
גרמו לו הם אדירים.
הרצל" :במשך שלוש שנים הייתי
מבוטח ואז יה לי אירוע עם נזקים
לבתי הרשת .באו לפה אנשי הביטוח
ואמרו לי – הרשת לא מבוטחת רק
הברזל .אמרתי להם :אם זה רק הברר
זל – מה כבר יכול להיות בברזל? מי
חשב שיכול להיות נזק כזה גדול...

על נזקי ברד כאלה לא חשבנו ולא
ראינו אף פעם .אז הפסקתי את הביר
טוח ,כי הוא גם יקר .כ 30-אלף שקל
בשנה.
"עכשיו ,לאחר הנזק מברד ,גם
אם אאסוף את היבול אני לא יכול
לשווק אותו כי הוא אמור להיות בלי
חרקים .מה שקרה כאן עם הברד וקר
ריסת החממות קרה אך ורק באופן
נקודתי במושב שובה .אם היו נזקים
בכל הארץ אז עוד יכולתי להוציא
את היבול לשוק המקומי ,כי אז היה
נוצר לפחות ביקוש .התקשרנו לכל
הגורמים ובתקופה הזאת כולם מוצר
פים בסחורות.
"אני עובד בשיטה של שלבים,
לגידולים ללא חרקים ,כל שבוע
אני קוטף שלב נקי מחרקים ,שיחי

התבלין שלי זה בד"צ .עכשיו אין
לי מקור הכנסה אחר – זה מקור
ההכנסה היחידי שיש לי .אני מבקש
שיעזרו לי כדי שלא כל העונה תלך
לטמיון ",אומר הרצל ומביט בכאב
בבתי הרשת ההרוסים.

מכה משמיים
ביום שביקרתי במושב שובה ביקר
רו גם נציגי מועצת הצמחים והרכז
החקלאי ,אלי מוגרבי ,שבאו לאמוד
מקרוב את הנזקים .באמת סיפור של
ביש-מזל .מכל המושבים הרבים
בשדות הנגב ,עמד מעל שובה ענן
שהמטיר בזעף כמויות אדירות של
ברד ,שכאמור ,גרמו לנזקים אדירים
לאותם שלושה חקלאים.
אורי כחלון מגדל בשותפות
עם אחי ו מכלוף כחלון ירקות ב�ח
ממות :עגבניות ,חצילים וכן מגדל
כרוב לחסלט" .המבנה שקרס היה
פה בעיקר כרוב ותכננתי לשתול
בה עגבניה .למזלי ,את רוב היבול
אספנו לפני הקריסה .יש לי רק
חצי מבנה שבו כרוב אדום לקטיף,
 8.5דונם ,שזה גם נזק .בבוקר שזה
קרה הודיעו לי שיש נזקים .ישר
נסעתי לראות את החממות שלי,
וראיתי ששני מבנים נפלו .גם לאחר
האירוע ,ב 12-בצהרים ,היה לי מבנה
וראיתי את כמויות הברד האדירות
על החממות .חתכתי את הרשת כדי
להפחית את המשקל כי פחדתי שגם
אלו יקרסו .זה היה סיוט .כל השטח
כאן לאורך הכל חתכתי ,כדי שלא
יקרוס גם כן".

אורי כמה זמן אתה חקלאי?

הרצל שמואל ליד החממות שקרסו והתבלינים שלא ניתן לשווק
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"אני חקלאי מאז ומתמיד .נולדר
תי פה בשובה ,אבי היה חקלאי וגם
כשהייתי ילד עבדתי בחקלאות.
השתחררתי מהשירות הצבאי ומאז
אני פה ,חקלאי .בכל השנים שאני
עובד בחקלאות מימי לא ראיתי נזקי
ברד כאלה .יש ל י  26דונם שניז�ו
קו .תכפיל את זה ב 25-אלף שקל
לדונם – אני מעריך את הנזק בקרוב
למיליון שקל".
המשך בעמ' 12

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

מבצע
א
ב
י
ב!
החל מ-

24,500
כולל מע"מ

בנזין

קנה
רכב תפעולי בסטנדרט
הגבוה בשוק במחיר מבצע

קבל
חבילת אבזור מורחבת הכוללת:
א תאורת לד פנימית
א ערכה לתיקון תקרים
א מטפה קצף חצי ק"ג
א וו גרירה נשלף
* עד גמר המלאי

לפרטים נוספיםwww.kms.co.il :
משרד | 03-9328959 :בן  | 054-4203015מיילinfokms100@gmail.com :
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד
11.4.2019
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הרצל שמואל:
"אני עובד בשיטה
של שלבים,
לגידולים ללא
חרקים ,כל שבוע
אני קוטף שלב נקי
מחרקים ,שיחי
התבלין שלי זה
בד"צ .עכשיו אין
לי מקור הכנסה
אחר  -זה מקור
ההכנסה היחידי
שיש לי .אני
מבקש שיעזרו לי
כדי שלא כל העונה
תלך לטמיון"
לדברי אלי מוגרבי ,רכז הוועדה
החקלאית של בני שמעון ,מרחבים
ושדות הנגב" :זו השנה השלישית
שמזג האוויר פוגע קשות במבנים,
אם זה על ידי ברד או רוחות עזות,
שמוטטו חממות במבנים .החקלאים
לא יודעים להתמודד עם מקרה חריג
זה ,שתוך שעה יורד לטמיון מפעל

מבנה החממות של רפי שמואל שקרס

חיים שבנו במשך  25שנה ומתמוטט
להם מול העיניים.
"מבנה בית הרשת לא היה מבוטח
בקנט .מה שכן מבוטח זה אותם דור
נמים שהיה בהם גידול מבוטח במר
סגרת ביטוח החובה של מועצת הצר
מחים ,המכסה כ ֵ50-אחוז מהוצאות
הגידול .לדעתי יש להתייחס למקרה
זה כחריג ונדיר עקב עוצמות של
משקעי ברד במשקל רב ,שהצטברו
על גבי בית הרשת וגרמו לקריסה
טוטאלית.

"מדובר בשלושה חקלאים מנור
סים וקיים חשש שמאירוע בסדר
גודל כזה הם יתקשו להתאושש.
על משרד החקלאות לקחת אחריות
ולמצוא את הדרך לסייע לחקלאי
במצוקתו הקשה .הנזק הישיר נאמד
במעל  2מיליון ש"ח ובנוסף קיים
נזק עקיף ,כתוצאה מעונת גידולים
שלמה שירדה לטמיון .אני מאוד
מקווה שיצליחו למצוא מסגרת
שתסייע לחקלאים ביישובי עוטף
עזה".

נזקים ביישובי הכיכר
וגם במושבים עין תמר ובנאות הכיכר,
במקום שאתה הכי פחות מצפה לו – ירדו
ממטרים כבדים וכמויות של ברד שפגעו קשות
בחקלאים .רוב הגידולים בכיכר סדום נעשים
במנהרות קטנות וגדולות ,אך אלה לא קרסו אם
כי הגשמים והברד פגעו בגידולים ,אם בפציעות
באבטיחים ואם על ידי עליית מי התהום המליר
חים.
רוב הגידולים בעין תמר ונאות הכיכר מבוצר
עים על קרקע שתחתיה זורמים מי תהום במרחב
 40ס"מ עד  1.5מפני השטח .על מנת שהמלחים
לא יפגעו בגידולים ,מערכת שלמה של נקזים
ותעלות מתוחזקת על ידי רשות הניקוז ,הכל
במטרה למנוע את עליית מי התהום .אבל בסוף
מרץ ירדו מעל עין תמר ונאות הכיכר גשמים
עזים וברד שלא נראה עשרות שנים באזור ,מה
שגרם לפגיעה קשה בגידולים.
דודי קדוש ,מנהל תחנת זוהר של מו"פ ערבה
תיכונה וצפונית מספר" :זה עשה נזקים .אצלנו
יורד ברד פעם בהרבה שנים .אצלנו ירד ברד
כבד שגרם לנזקים באבטיחים ובמלונים ,בשר
טחים הפתוחים יותר .אני בדיוק מסתובב עם
אחד החבר'ה שבשטח שלו מי התהום המליחים
עלו והציפו את השטח .אתה רואה מים עומדים
על השטח .זה גומר לך את כל היבול .מועצת
הצמחים עושה למגדלים ביטוח חלקי ואם רור
צים יותר צריך לבטח באופן עצמאי .איש לא
ציפה לכמות כזאת של גשם  -היה פה משהו
חריג".

דודי קדוש" .זה גומר לך את היבול"
אורי כחלון בחממות הכרוב שקרסו בסערה
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חדש!
G-100

טרקטור המשא המושלם
לעבודה באמצ״ש ולשטח בסופ״ש
רישוי • תחזוקה • מתלים
מתכווננים
זולה
צהוב

המחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי .התמונה להמחשה בלבד.
בתוקף עד  30.4.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

רק ₪45,285
כולל מע"מ

במקום ₪49,900

9674
*
11.4.2019
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מחקר
חקלאי

מיזם חדש ופורץ דרך ,אותו מוביל
ד"ר אורי ירמיהו ,ממכון וולקני ,מתנהל
במרכז מחקר גילת בשיתוף עם "חוחובה
ישראל"  #המטרה היא ,בין היתר,
למקסם את יבולי החוחובה ,לבדוק את
היבטי הגידול השונים של הצמח ואף
לפתח מוצרי המשך לשמן חוחובה #
שיחה עם אביעד פרי ,שערך מחקר
בהיבטים של גידול חוחובה ,לראשונה
מזה  30שנה ועם ד"ר ארנון דג ,חוקר
מכון וולקני שליווה את המחקר
עמוס דה וינטר

מאז מחקרה פורץ הדרך של
פרופ' עליזה בנציוני ,במכון
לחקר הנגב של אוניברסיטת בן גור
ריון ,על גידול החוחובה בישראל -
חלפו כ 30-שנה .מאז זרמו מים רבים
בירדן והחוחובה הפכה לגידול לא
גדול אם כי רווחי ביותר.
באחרונה ערך הסטודנט אביעד
פרי ,מחקר אגרונומי ראשון מסוגו
בגידול החוחובה ,בליוויו של ד"ר
ארנון גדג ובהובלה של ד"ר אורי י�ר
מיהו ,שניהם חוקרים ממרכז מחקר
גילת של מנהל המחקר החקלאי
(מכון וולקני) .המחקר שנערך הוא
עבודת המאסטר של אביעד .למער
שה מדובר במחקר האגרונומי הראר
שון בחוחובה ,מאז מחקרה של פרופ'
עליזה בנציוני.
בישראל מגדלים היום כ25-
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אלף דונם חוחובה וישראל נחשבת
למובילה בעולם בגידולי חוחובה.
שלושת השחקנים המובילים בארץ
בגידול חוחובה הם" :חוחובה ישר
ראל" ,של קיבוץ חצרים" ,חוחובה
וולי" ( ,)Jojoba Valleyשל קיבוץ
גלאון ומח"ע (משקי חבל עזה) .מבר
חינת ייצוא ישנם בארץ שני שחקר
נים מובילים :יש את "חוחובה וולי",
ויש את "חוחובה דסרט" (Jojoba
 ,)Deserttשותפות של "חוחובה י�ש
ראל" ומח"ע ,שרק לפני שנה חנכו
מפעל מדהים למיצוי שעוות החוחור
בה .יש לציין שהיה מחסור משמעותי
בשוק של שמן חוחובה וזה מה שנתן
את הדחיפה הגדולה להשקעות בחור
חובה.

שמעתי שמחיר החוחובה העולמי
יורד .זה נכון?
ד"ר ארנון גדג" :אז זהו ,חשוב ל�ז
כור שהחוחובה הוא שוק לא גדול,

מטע חוחובה של קיבוץ חצרים,
שם נערכו ניסויים שונים במהלך
המחקר

החוחובה היא שוק נישה ושער
וות החוחובה הולכת רק לתעשיית
הקוסמטיקה כיום ,אז הגיעו כבר
לאיזושהי נקודה של רוויה בהיקפי
הייצור ועוצרים את הצמיחה בענף.
"כיום יש לנו פרויקט ,בשותפות
עם 'חוחובה דסרט' ,לפיתוח מוצר
רים המבוססים על שעוות חוחובה
 ויש תוצאות מאוד מעניינות בהרקשר לטיפול פגעים בעור ,ששעוות
החוחובה מאוד יעילה נגדם ,ומסתמן
שיהיו מוצרים נוספים בעתיד שמר
קורם מהחוחובה.
"כללית ,בארץ הגיעו להישגים
משמעותיים ביותר ,גם כמובן הער
בודה של פרופ' עליזה בנציוני וגם
המשקים עצמם ,שקידמו מאוד את
היבולים בארץ .החוחובה הוא גידול
ממוכן לחלוטין ומתאים מאוד לאר
קלים של דרום הארץ .בעבר ניסו
לגדל אותו בכל הארץ והוא לא הסר
תדר כל כך טוב במרכז ובצפון משתי
סיבות ,האחת :כאשר האדמה רטור
בה יש התפרצות של מחלות קרקע,
בעיקר פוזריום ,והסיבה השניה :יש
בעיה באיסוף ,בקרקע רטובה לא
ניתן לאסוף את הזרעים".

ואיך מתנהל אסיף החוחובה?
"יש כל מיני וריאציות .החוחובה

אביעד פרי ליד שיחי חוחובה מרכז המחקר גילת
היא שיח ובגדול עוברים עם מברר השורה ואח"כ עובר מתקן המעמיס
שות עם מוטות אלסטיים ארוכים את הזרעים מהקרקע תוך כדי ניר
המנערות את הזרעים .אחר כך מרר קויים.
"זרעי החוחובה מכילים כ50%-
כזים את הזרעים לערימה במרכז

שעווה ומתקני סחיטה סוחטים את
השעווה .המיצוי הוא מיכני ולא
כימי ,כבישה בכח רב ,מה ששומר
על החומר טרי ועל כל התכונות
המועילות של השעווה.
"לפני שלוש שנים ביוזמה של
'חוחובה ישראל' בנינו מיזם גדול
במימון של המדען הראשי של משרד
החקלאות ,כאשר החוקר הראשי של
המיזם הוא ד"ר אורי ירמיהו ,שחוקר
ומטפל בהיבטים שונים של גידול
חוחובה .למעשה ,מאז שעליזה יצאה
לפנסיה אף אחד כמעט לא עשה
מחקר אגרונומי בגידול הזה .המדען
הראשי של משרד החקלאות ,ד"ר
אבי פרל ,אמר' :אני הולך על ענפים
מוצלחים ומקפיץ אותם להצלחה
גדולה יותר' ,אז הוא נתן תמיכה
לתמרים ,לאבוקדו ולחוחובה .ואז
פתחנו בשורה ארוכה של מחקרים,
אנחנו עוסקים במחקרים בנושאי
השקיה ,דישון ,הפיזיולוגיה של
החוחובה ,בנושא של הגנת הצומח
(מחלות) ועוד".

החוחובה חסכונית במים ,לא?
"היא לא מאוד חסכונית ,אנחנו
מגיעים ל 700-קוב לדונם בתנאי
הנגב ,כמובן שאנחנו מכוונים ליר
בולים גבוהים ולא לשרידות של

הצמח ,שבאמת שורד עם מעט מים.
צמח החוחובה הוא יחסית חסכן במים
אם אנחנו משווים אותו לגידולים
שונים באזור.
"דבר מעניין נוסף בחוחובה  -אנר
חנו רואים שהוא מאוד עמיד למליר
חות ,יותר מכל הגידולים האחרים
שאנחנו מכירים ,הוא מסתדר היטב
עם מים מליחים ,כולל האקוויפרים
של רמת הנגב (".)EC-4.5

אולי הוא מתאים לאזור נאות הכיכר?
"לא חושב ,החוחובה זקוק לקצת
מנות קור בחורף והוא לא יקבל
אותם בנאות הכיכר ,שם הטמפרטור
רה בחורף גבוהה מדי".

מגדלים אלופים
הסטודנט אביעד פרי ,מספר על
המחקר שביצע בהנחייתם של ד"ר
ארנון דג ,ושל ד"ר נעמי תל צור
מאוניברסיטת בן גוריון ,על גידול
החוחובה" :טוב ,במסגרת עבודת
המאסטר שלי ,בשיתוף פעולה של
מנהל המחקר החקלאי ואוניברסיטת
בן גוריון ,נגעתי בכמה מהנושאים
הללו ,כאשר הנושא הראשון שבדקר
תי הוא איך החוחובה מתנהלת תחת
עומסי יבול שונים ,מה שנקרא תחת

סירוגיות .החוחובה הוא צמח סירוגי,
יש על כך עדויות גם בבר ובניסויים
שונים.
"כאמור ,בדקנו את עניין הצימוח,
איך החוחובה מתנהגת תחת עומס
יבול .לקחנו שני זנים שונים עם
עומס יבול שונה ,במטעים סמוכים
ובדקנו את הצימוח שלהם .מצאנו,
כפי שציפינו ,שתחת עומס יבול
גבוה הצמח יצמח פחות וגם עשינו
איזושהי התערבות ,כשהורדנו את
הפירות .אז תחת עומס יבול גבוה
לא ראינו השפעה כלשהי ואילו
תחת עומס יבול נמוך כן ראינו השר
פעה שהתבטאה בזרוז הצימוח.
"בעניין התפתחות הזרע למדר
נו איך זה קורה ,באיזה חודשים זה
מתנהל ומה קצב הצימוח .הפריחה
מתרחשת בינואר – פברואר  -מרץ,
תלוי בזן ובמנת הקור שהוא קיבל,
אחריה באה החנטה ואז חודשי מרץ
 אפריל  -מאי הם השלבים העיקרריים של גידול הזרע .בעצם ראינו
שצבירת השעווה בזרע ,האחוז היחר
סי למשקל יבש מאוד מהירה ,כמובן
שמאוחר יותר ,זה הולך ומאט".

לפי הממצאים אתם יכולים לקבוע
מהו הזמן האידיאלי לאסיף?

ד"ר ארנון דג .לשמור על הידע בישראל

אביעד פרי" :נכון ,החקלאים לא
יודעים מתי בדיוק הזמן האידיאלי
לאסיף ופשוט מחכים לשינוי
הצבע מירוק לחום .אז דבר ראשון
ראינו שזהו מדד מאוד טוב ,מדד
שינוי הצבע ,שבדיוק מצביע על
התייבשות ,מה שמקל על הניעור
וזה הוא הזמן האידיאלי לאסיף ,כך
שבנושא הזה אין מה לעשות מניר

פולציות.
"חשוב לציין שעבודת המחקר
נעשתה בשיתוף עם אנשי ענף החור
חובה בקיבוץ חצרים ,שהעמידו לנו
חלקות שלהם לצורך המחקר .עשינו
שם ניסוי דישון גדול ,ניסוי השקיה
גדול ,ניסויים שהיה לנו באמת חשוב
לעשות זאת בחלקות מסחריות".
ד"ר ארנון דג" :הם גם לימדו
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מחקר
חקלאי
ד"ר ארנון דג" :המדען הראשי אמר' :אני
הולך על ענפים מוצלחים ומקפיץ אותם
להצלחה גדולה יותר' ,אז הוא נתן תמיכה
לתמרים ,לאבוקדו ולחוחובה .ואז פתחנו
בשורה ארוכה של מחקרים ,אנחנו עוסקים
במחקר של השקיה ,בדישון ,בלימוד
הפיזיולוגיה של החוחובה ,בנושא של הגנת
הצומח ועוד"
אותנו את הגידול ,כי לא היה לנו
ידע מוקדם על הגידול הזה .שוב,
נוצר פער גדול מאוד מאז שפרופ'
עליה בנציוני עשתה את העבודה
ובין הכניסה של צוות המחקר".

יש פרוטוקול גידול לחוחובה?
אביעד פרי" :מה שהמגדלים עשו
עד עכשיו זה מה שישנו".
ד"ר ארנון דג" :זו בדיוק הייתה
מטרת המחקר  -לראות כמה לדשן
וכמה להשקות וגם בעניין של גיזום.
איך לחדש את הנוף ואיזו השפעה

יש לגיזום על היבול ,כי הם מגדלים
את החוחובה כגידול שדה ,הם הכינו
את הגידול כך שכלים יוכלו לעבור
וזהו.
"אנחנו לקחנו את החוחובה כגיר
דול מטע ,להכניס את האור פנימה
כדי שיגדל ויהיה פורה יותר .נושא
נוסף שבדקנו הוא נושא הגדלת
יעילות הניעור ,כי ההבשלה היא
לא לגמרי אחידה .היום באים ומנר
ערים כאשר חלק גדול מהפרי נותר
על השיחים .ואז אחרי שגמרו את
האסיף שאר הפירות נושרים ,בעצם

זרעי החוחובה ,מזכירים קצת זיתים לפני שהם משחימים

זרעים שהולכים לאיבוד .לא בנינו
פרוטוקול לפתרון הבעיה מהתחלה
עד הסוף ,אבל יש לנו היום בהחלט
כיוון של טיפולי אתרל ,שיזרזו את
ההבשלה וישפרו את היקף נשירת
הזרעים".

אז מה הם בקצרה המסקנות
המועילות הראשיות של המחקר?
אביעד פרי" :על סמך שנתיים
יהיה לי קשה עכשיו לקבוע מסקר
נות מועילות חד משמעיות .בגדול,
מה שאנחנו רואים זה שהחקלאים
עושים עבודה טובה מאוד בגידול,
גידול מוצלח מאוד ויש לנו עכשיו
הוכחה על הנייר".
ד"ר ארנון גדג" :שאלת על ה�מ
חירים ,אז רק כדי לסבר את האוזן,
היבולים המתקבלים מהחוחובה
דומים ליבולים המתקבלים מזית
לשמן .המחירים שמתקבלים מהר
תוצר הם שונים .אם בשמן זית אנר
חנו מקבלים משהו כמו  6-7דולר
לליטר אז מחירי שעוות החוחובה
מגיעים לפי שלוש ,כך שההכנסה
מאוד טובה ,אבל שוב בשונה משמן

חוחובה בפריחה.
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זית  -כאן מדובר בגידול נישה ,כך
שאם היקף השטחים יעלה באופן
משמעותי ,צפויה ירידה במחיר.
"חשוב לי להגיד ,אנחנו מאוד
מקווים שלא יבואו ישראלים שייקחו
את הזנים ואת הטכנולוגיות שפור
תחו פה בעמל רב במשך עשרות
שנים ויעבירו את זה למדינות אחר
רות .הייתי בהודו לפני כמה חודשים
וסיפרו לי על ישראלי שדוחף שם
את החוחובה .בגלל שזה שוק נישה,
אם הודו או סין ייכנסו לחוחובה הם
יכולים להביא התמוטטות מהירה
של הענף בישראל .חשוב מאוד כמה
שיותר לשמר את הידע הזה כאן
בישראל .אמרנו את זה בכמה הזר
דמנויות :אנחנו לא מוכנים להוציא
את הידע הזה החוצה .היו לנו מספר
פניות אבל אנחנו לא מעוניינים
לשתף את הידע בענף החוחובה עם
גורמים בחו"ל ,כי הענף קטן ויכול
להתמוטט בקלות .ברגע שיער
שו כמה אלפי דונמים תהיה הצפה
והענף בארץ גמור ,לכן חשוב כמה
שאפשר להמשיך ולשמר את הידע
כאן בישראל".

עוזי גיל

מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה:

ˆ בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות  ₪ 9,000,000בלבד
(נוף לים!)
ˆ מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 7,500,000בלבד
ˆ בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב ₪ 5,750,000 .בלבד!
ˆ בצופית משק עזר  240/380עם נוף ₪ 3,850,000 .נטו!
ˆ בבית יהושע נחלה יפה מלאה ,חזית  70מטר! 6,200,000
 ₪נטו בלבד!
ˆ באודים נחלה מהסרטים!  11דונם צמודים עם שתי וילות
ומגרש  5דונם של דשאים ועצים!! מדהים!!  9.7מיליון נטו!
ˆ בעולש וילה  ₪ 3,400,000 270/600בלבד!
ˆ מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ₪ 2,350,000בלבד
ˆ בבית יצחק וילה במפלס אחד  ₪ 4,700,000בלבד לזריזים
ולמבינים!
ˆ מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף +בית
 ₪ 5,000,000נטו בלבד!
ˆ בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  280/500פינתי! מוזמנות
הצעות!
ˆ בית חירות וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה טובה

נייד052-2429526 :

ˆ בבצרה נחלה פינתית מדהימה  10דונם ₪ 7,500,000 .נטו!
מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד
 20דונם ברצף  2נחלות ב 16,000,000 -נטו.
ˆ בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם  2בתים₪ 8,800,000 .
ˆ בעמיקם נחלה +נוף מהמם!
ˆ בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר₪ 8,000,000 .
ˆ בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף ˆ 5,950,000 .במשמר השבעה משק עזר  2.5דונם  ₪ 4,500,000בלבד!
ˆ בכרם מהרל נחלה פינתית מול הנוף  ₪ 4,500,000נטו
₪
ˆ בכפר סירקין משק עזר פינתי  5דונם ₪ 3.6,000,000 .נטו בלבד!
ˆ בבצרה משק עזר  1.5דונם ₪ 6,250,000
בלבד! (  5,500,000ברוטו)
ˆ בשרונה נחלה מדהימה  25דונם ברצף +וילה +לול  500מ"ר ˆ בגליה נחלה יפהפייה  24דונם ברצף +בית ₪ 7,500,000
ברוטו בלבד!
,נוף מרשים ביותר 48 +( ₪ 4,500,000 .דונם נוספים)
ˆ בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!  250/700מ"ר ,מול נוף ˆ בהדר עם ( 110/600חדש!)  ₪ 4,150,000בלבד!
שדות!  ₪ 3,100,000בלבד!
ˆ בכפר מונש וילה  200מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה
ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול נוף ₪ 4,400,000
שדות!  ₪ 4,690,000בלבד!
ˆ בבית לחם הגלילית נחלה טמפלרית למבינים8,500,000 .
ˆ בבית שערים נחלה טובה!  18.5צמודים ועוד  38דונם .בית ₪ .נטו!
קראוון ,1500 .סככות מצויינות עם רצפת בטון 4 .מיליון  ˆ ₪בחרב לאת וילה  5 ,240/500חדרים +ממ"ד .סוויטה עם
נטו !!!! (  6,000,000ברוטו)
כניסה עצמאית ( לקליניקה) .₪ 4,100,000
ˆ בבית שלמה נחלה +נוף לכרמל₪ 5,250,000 .
אז"רמתוך ₪ 3,500,000 .4
מקוזז  3דונם
מוטיבאביחיל
ˆ
משק -עזרכפר
ליפסון
נטו.
ˆ בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!

03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר

חוה"מ פסח פסטיבל משקים פתוחים
בפתחת ניצנה ע"ש שמוליק ריפמן

בפסח הזה
מחזירים אהבה
לחקלאים
חקלאי רמת הנגב פותחים את משקיהם
לשלושה ימים של סיורים מרתקים פגישה
עם החקלאים ,טעימות ופעילויות לכל
המשפחה בין המשקים הפתוחים במדבר
הנסתר שבפתחת ניצנה  -חבל ארץ קסום
ובראשיתי ,שרק מתחיל להתגלות

תוכלו להשתתף בסדנאות לקליעת סלים בעזרת
צמחי ארץ ישראל ,בנייה בבוץ ללא תשלום.
סדנת נפחות מסורתית ,סיורי עששיות ,חדר בריחה מדברי לכל
המשפחה ,חדר פלאות ,סיור שקיעה בגן לאומי שבטה ,גלישת חולות,
סיורים מודרכים בקהילות השונות ועוד ...בתשלום סמלי.
*נא להרשם מראש

בואו להרגיש חקלאים ליום אחד!
לפרטים נוספים חפשו בפייסבוק :פסטיבל משקים פתוחים
11.4.2019
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בקטנה
עמוס דה וינטר
קודש לנזקקים
יריד יד שניה ססגוני למכירת
חפצי יד שניה התקיים במועצה
האזורית אשכול ,במסגרת "יום
המעשים הטובים" .כל ההכנסות
מהאירוע נתרמו לטובת משפחות
נזקקות במועצה אשכול לחג
הפסח.
השנה ,על רקע המתיחות בתי
קופה האחרונה מתקיים באירוע

גם סדנאות יצירה ומיינדפולנס
לילדים מטעם מרכז החוסן של
אשכול .ילדים והורים מכינים יחד:
׳צנצנות שקט׳ ואת ׳ציפור הלב׳.
במתחם הסדנאות נתלו בלונים,
אבל לא סתם בלונים  -אלא
בלונים מחייכים!
היה כיף וחזרתי הביתה עם כמה
כלי מטבח .ככה בקטנה...

יריד יד שניה במועצה האזורית "אשכול"

טובים בחוף הכרמל
מאות בני נוער מיישובי המועצה
האזורית חוף הכרמ ל התגייסו למ�ג
וון פעילויות במסגרת "יום המעשים
הטובים" ,המתקיים משנת 2007
ע"י עמותת "רוח טובה" מקבוצת
אריסון .במועצה מציינים את יום
המעשים הטובים כיום שיא לעשייה
ההתנדבותית ,קהילתית וסביבתית
שמתרחשת ברחבי המועצה מידיי
יום.
כלל מחלקות המועצה ובתי הספר
פעלו בשיתוף פעולה מלא על מנת
לספק לבני הנוער את הפלטפורמה
והכלים להצלחת היום .במהלך
היום נעשתה פעילות התנדבותית

במגוון תחומים ,בהם :חידוש וצביי
עת מועדון ותיקים ומועדון הנוער
עין חוד ,שתילת צמחי נוי בחאן
יותם ,הכנת תיבות תרומה ,פעילות
לוותיקי חוף הכרמל ,ביקורי בית של
בני הנוער והענקת שי לוותיקים,
צביעת מקלטים והכנתם לשעת חיי
רום ,הקמת גינות סביבתיות ,הפנינג
קהילתי בעתלית ועוד.
לדברי אסיף איזק ,ראש המועצה:
"איזה עוצמה של קהילה ,לראות
ולחוות את מגוון הפרויקטים ופעיי
לות בני הנוער של חוף הכרמל ,עוי
בדי המועצה ומתנדבים מהיישובים
 -מעורר השראה".

אופנה ומעשים הטובים
"יום המעשים הטובים" לשנת 2019
נפתח במועצה האזורית עמק חפר
עם תצוגת אופנה בלתי נשכחת של
ותיקות וותיקי העקמק .באירוע חג�י
גי באולם קיבוץ העוגן ,עם מאות
ותיקות וותיקים מ 13-הבתים
החמים בעמק חפר ,הציגו כ20-
מהם בגדים מחנות "אהבה שנייה":
חנות יד שנייה של אגף הרווחה
והשירותים החברתיים ,המופעלת
על ידי מתנדבים ,וכל הכנסותיה
מיועדות לתרומה לקהילה.
במסגרת "יום המעשים הטובים",
שהוביל אגף הרווחה והשירוי
תים החברתיים במועצה נערכו
מגוון פעילויות בהתנדבות בעמק
חפר :מפגש משפחות עם צרכים
סדנת עבודת יצירה
משותפת ,סדנת טיפוח
(התלמידות מרחו לק צבי
עוני לנשים) וגם לימדו את
הוותיקים ,בעזרת טאבלט,
על הרשת החברתית וכיצד
למצוא ברשת תמונות של
הנכדים.
מנהל ביה"ס "שדות סילבר",
קובי כהן" :אנחנו מודים
על ההזדמנות שניתנה לנו
להעניק לדור המייסדים
והמייסדות בתקווה להפוך
את האירוע למסורת".

וותיקות העמק בתצוגת אופנה

מיוחדים בבת חפר ,והקמת גינת
אדניות בכניסה למועדונית "שווים
בעמק" ,שיפוץ חצר לוותיקת
היישוב ע"י קבוצת נוער באחיטוב;

בית הקפה של תלמידי "שדות סילבר" בבת הדר

נפגשים בחוף הכרמל
המועצה האזורית חוף הכרמל
אירחה בשבוע שעבר את ראשי
המועצות האזורית ,לכנס השני
תי של ראשי המועצות שמוביל
מרכז המועצות האזוריות בישראל,
בראשות שי חג'ג' .במסגרת האירוח,
נערך סיור לימודי בו הציג ראש
המועצה  ,אסיף איזק ,את האת�ג
רים המרכזיים העומדים לפתחו
בשנים הקרובות ,ביניהם :אתגרי
הגז ,פיתוח עתלית ,חופי ים ,חינוך,
התנדבות בחאן יותם ועוד.
במרכז המועצות האזורית ,חברות
 54מועצות אזוריות ,ביניהם מ.א
חוף הכרמל .בישיבת ההנהלה
שהתקיימה בתחילת הכנס ,אישרו
חברי מרכז המועצות את בחירת
חברי ההנהלה לקדנציה הנוכחית,
וביניהם נבחר אסיף איזק ,לכהן

ראשי המועצות האזוריות בחוף הכרמל

כחבר הנהלה.
בתחומי המועצות האזוריות יש
למעלה מ 970-יישובים .אוכלוסייתן
מונה מעל ל 700,000-נפש המהווים

צעדת הגלבוע נדחית
יום ה"מעשים הטובים" בחוף הכרמל

הקפה עלינו
תלמידי כיתות ג' ו-ד' מביה"ס
"שדות סילבר" ,שבמועצה האז�ו
רית חוף אשקלון ,ציינו את "יום
המעשים הטובים" בביקור במרכז
יום של "העמותה למען הקשיש"
בבת הדר .התלמידים שרו שיר
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לדור המייסדים וקיימו פעילות
משותפת עם הוותיקים.
התלמידים פתחו "בית קפה"
והגישו עוגות ,שתיה וארוחה קלה
לוותיקים ולוותיקות השמחים
והנרגשים .בהמשך ,התקיימה

שוק קח-תן במועדון בארותיים-
עולש ,שכל הכנסותיו מיועדות לתי
רומה; פיתוח גינה טיפולית לכיתת
תקשורת בכפר ויתקין ועוד.

מוא"ז הגלבוע מדווחת על דחיית
צעדת הגלבוע ה ,53-ליום שבת,
בתאריך  ,4.5.19עקב מזג האוויר
הסוער בצפון .מארגני הצעדה היו
בקשר הדוק עם גורמי המי
טאורולוגיה ,וגורמי הבטיחות על
מנת לקבל תמונה עדכנית לגבי
מזג האוויר הצפוי בצעדה ובימים
שלפני .מזג האוויר צפוי אמנם
להתאזן ואף להיות אביבי ,אך
מסלולי ההליכה ,כמו גם מתחמי
החנייה צפויים להיות בוציים
מידי ולא עבירים .לפיכך ,הצעדה

צעדת הגלבוע – נדחתה ל4.5-

 8%מאוכלוסיית המדינה .המועצות
האזוריות מהוו ת  22%מכלל ה�ר
שויות המקומיות בישראל ומחזיי
קות בכ 85%-מקרקעות המדינה.

על אמנות ויין

שהייתה אמורה להתקיים ב5--
 ,6/4/19נדחתה בחודש.
"יש לנו אחריות לשלום המשי
תתפים ולא נסכנם לשווא" .אומר
הבוקר עובד נור ,ראש המועצה.
"צעדת הגלבוע ה 53-מתקיימת
לאחר חורף גשום במיוחד ,והמוני
הצועדים שיגיעו ב ,4.5-יזכו
לצפות בשיא פריחתה של שמורת

הר הגלבוע העשירה בצמחייה,
במשעולים ציוריים ובנקודות תצי
פית הצופות לנוף פנורמי מהיפים
בישראל .הצעדה היא מאירועי
הספורט היפים ,והערכיים בארץ,
ואנו מזמינים את כולם לבוא
לקחת עמנו חלק בחוויה ,ולצעוד
בצעדה העממית המרכזית של
ישראל!"

אלופי המחוז

ילדי כדורסל – העתיד של גן רווה

מול קהל של מאות צופים הניפה
קבוצת הפועל גן רוה של המועצה
האזורית גן רווה את צלחת האליפות
במשחק ההכתרה של הקבוצה
ועלתה מהליגה המחוזית לליגה
הלאומית .חיים בגגון ,מאמן הפועל
גן רווה ,מלווה את שחקניו במסגי
רת המועדון ,מכיר ומוקיר כל אחד
משחקני הנבחרת.

יש לציין כי הפועל גן רווה ניצחה
בכל  18המשחקים במהלך השנה גם
בבית היריבות ורושמת עונה נפלאה
כשרגע השיא שלה הוא הנפת צלחת
האליפות והעפלה לליגה הלאומית.
חיים בגגון" :אני גאה מאוד בשחי
קנים שעשו התקדמות משמעותית
ואני רוצה להודות להורים על
התמיכה לאורך כל השנה ,וכמובן

יקב קדמא ,שבכפר אוריה
בשפלת יהודה ,חנך את "ניצני
אביב" ,שנפתחה ב  12במרץ
בגלריית מרכז המבקרים ביקב
קדמא ,כפר אוריה ותימשך עד
 ה  30במאי .התערוכה הקב�ו
צתית שאוצרת ד"ר אנה דה
וינסנס היא הסנונית הראשונה
בפרויקט "ארבע עונות הכרם"
המשותף ליקב קדמא ולחברת
 ART MATTERSמפיקי תערוכות
והזדמנויות חשיפה לאמנים.
הפרויקט עוסק בחיבור
מהויות של אומנות ותרבות
היין המתפתחת בארץ לאמי
נות פלסטית .תפיסת העולם
דוגלת באינטראקציה בין אמנות
לחללים שונים שיש להם סיפור,
תוכן ,צורה ותנועה משלהם
ולאפשר דיאלוג בין האמנות
לחלל ולסיפור בשיתוף הקהל
מחוץ לחלל הישן של האמנות
במוזיאונים ובגלריות.
אמנים משתתפים :בלהה פרבר,
שולי חיימזון ,לירי בן דב ,חנן
לוי ,יונת פרטוק ,אורלי שקד
סולומון ,רביב קורץ ,רועי פישמן,
איריס שלם ,אריה קנדה ,אירית
רוטרובין  ,אסתר פומרנץ ,טובית
הורן ,דיאנה פומרנץ צוק ,ארנון
דה שליט.
למנהלת מחלקת הספורט עדי פורר
לולשלום יולזרי ,אחראי אולם ה�ס
פורט שהעניקו כל תמיכה אפשרית
ועשו הכל כדי שנגיע לרגע המיוחד
הזה .המטרות שלנו הם כמובן לייצר
שחקני כדורסל טובים יותר כאשר
אנחנו לא מוותרים גם על הערכים
שלנו".

מרתון צילום בגלבוע!
"העמק-אור וצל"  -מרתון הצילום
הראשון שיערך לראשונה בצפון,
יתקיים ב 12-באפריל בגלבוע,
כחלק מאירוע פתיחת תערוכת
צילומי "הקיבוץ" ,של חתן פרס
ישראל מיכה בר-עם ,במוזיאון
הראשון להתיישבות בארץ ,הוא
מוזיאון בית חיים שטורמן.
במרתון הצילום צפויים לקחת
חלק צלמים מקצועיים וחובבים,
שלוקחים חלק בחוויה קבוצתית
של חמישה אתגרי צילום סודיים,

אותם יצטרכו לבצע בפרקי זמן
מוגדרים (במצלמה או בסמארטי
פון) ,במטרה למצוא סיפור מקומי
וייחודי ,לרגש ולחדש דרך עדשת
המצלמה .בסיום המרתון יועברו
התמונות לחבר השופטים (בצורה
אנונימית) שידרג את התמונות
הזוכות ,והודעה על התמונות
הזוכות.
מעבר לחגיגת הצילום האיכותית,
מרתון הצילום יהווה כתחילתה של
מסורת המבקשת להחיות את ארי

מרתון צילום בגלבוע .תמונת השתקפות מגרש כדורסל תל יוסף (צילום :אורי וול)

כיון הגלבוע ,וזאת כחלק משימור
המורשת.
העמק אור-וצל ,מרתון הצילום
בגלבוע ,פותח שעריו לכל צלמי
הגלבוע והעמקים ,חובבים ומקי
צועיים ,ומזמין לקחת חלק בחוויה
המיוחדת .אתגרי המרתון יישלחו
למשתתפים בהודעת טקסט בעת
ההזנקה .השתתפות במרתון כרוי
כה בעלות דמי רישום ( 120ש'),
כשהכתובת לרישום היא//:http :
/il.co.shturman-beit.www

גשום .ציור של שולי חיימזון (צילום :נורית מוזס)

מתחת למים .ציור של לירי בן דב (צילום :נורית מוזס)

הבלוגריות בעמק
בוטיק בתפירה אישית.
בהמשך ביקרו הבלוגריות ב"עליית הגג
של ג'וד" בהסוללים ,גלריה משגעת של
חפצי נוי ואביזרים לבית ,יצירות אומי
נות והום סטיילינג; ב"מקום השראה"
של שירלי ברלב ויפעת גולן באלוני
אבא ,בית קפה ,חנות גלריה עם אמנות
מקומית ,ובקומות העליונות סטודיואים
של אמניות שעובדות במקום .את
הסיור סיימו ב"קפה  "79בהסוללים,
המקום שבו הקפה והקינוחים פשוט
מחויבי מציאות.
הסיור הוא יוזמה אישית של שלוש
בעלות עסקים מהעמק :ג'וד ווינמן,
מעליית הגג של ג'וד  ,סמדי ה�ר
שקוביץ ,מקפה  79ולי בן אפרים,
מ.Lee & Nurit-
עינת הרשקו ,בלוגרית כתבה בעקבות
הסיור" :העמק הוא חלום .זה לא אני
אמרתי ,אבל אני לגמרי מסכימה.
לצערי הוא לא נתפס עדיין במודעות
שלנו כיעד תיירותי בפני עצמו אלא
כמשהו 'על הדרך' .אני חושבת זאת
טעות שחייבת תיקון .זהו יעד נהדר!"

בלוגריות מכל רחבי הארץ הגיעו בחי
מישי האחרון לסיור במסגרת המיזם"
סיור – סיקור" שיזמה הבלוגרית עינת
הרשקו ,שמטרתו חשיפה של אתרי
תיירות קטנים ,פרטיים ומיוחדים
בעזרת בלוגרים מתחומים שונים.
את הסיור ליוותה מנכ"לית מעברים
בעמק ,ליאת ויסבוך ,כחלק מהתמיכה
היומיומית של מעברים בעמק בקידום
וליווי עסקים קטנים באזור ובשיתוף
המועצה האזורית עמק יזרעאל.
במסגרת הסיורים עברו הבלוגריות
במספר בתי עסק ברחבי העמק ,בין
היתר בחנות" פעם שניה" של לילי
ועוזי שמש ,בקיבוץ מזרע ,חוויה לכל
אוהבי הווינטג'; ב"גלגול" ,חנות יד
שניה נוספת ,גם היא במזרע .כן ביקרו
בבית הקברות בנהללל ,תחנה שמס�מ
לת מורשת ,חיבור לטבע ואת סיפורי
הגבורה של העמק.
ארוחת הצהריים נערכה בביתם של רמי
ולי בן אפרים בתמרת .ארוחת הצהריים
הייחודית נתפרה למידות האירוע ע"י
 Lee & Nuritהמארחות בביתן אירועי

הבלוגריות בעמק יזרעאל (צילום :אילנה בר)
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

גרגר החול ששבר את גב הגמל

אל תספגו הכל בפנים ,עוד משהו קטן ,עוד עלבון לכאורה פעוט ,עוד הבלגה ,כי את האמת
לא ניתן להסתיר  #כיצד סדרה של שינויים קטנטנים ,שנראים חסרי חשיבות ומשמעות ,יכולים
להצטבר לאט-לאט ולהפוך למשהו גדול ומשמעותי ולשבור את השלווה המשפחתית
"מה העניין?!
זה רק גרגר של
חול ,מה כבר יכול
זוהי
להיות?!"
ההתייחסות של
רבים מאיתנו לכל
מה שמייצג למעשה "גרגר קטן של
חול"  -עניין קטן ,עלבון זניח ,כעס
מיותר ועוד כאלה ואחרים ,שאנחנו
צוברים וצוברים מבלי לייחס להם
משמעות ,לפעמים רק כדי שלא
לעורר מהומות .עד שיום אחד גרגר
החול שנוסף לגרגרי החול האחרים
הופך אותם לערימה.
וזה בדיוק מה שקרה עם בנ י מ�ש
פחת סגל החביבה ,אותם פגשתי
לפני מספר שבועות בפעם הראר
שונה .אז לא ידעתי שיפעת ודוד,
בעלי משק במושב בשפלה ,סופחים
על גבם "גרגרי חול" של עלבונות
וכעסים .הם הגיעו למשרד שלי עם
בנם הצעיר ,יואב ,ועם כלתם ,נטע,
במטרה להסדיר משפטית את בניית
הבית לבנם בחצר המשק .באותו
מפגש התנופפו החיוכים מצד לצד,
יפעת ודוד סיפרו בעיניים בורקות
ובחזה נפוח מגאווה על נכדיהם,
ומכך גם הבנתי שהם מעורבים מאוד
בחייהם.

פרדוקס הערימה
או הפגישה השנייה שבה גרגר
החול הפך לערימה...
המפגש השני עם משפחת סגל לא
דמה אפילו במקצת לקודמו .הפעם
התלהטו הרוחות ,האמוציות היו
בשיאן ,הטונים התגברו והאשמות
הדדיות נזרקו מצד אחד לצד שני...
ישבתי ביניהם ולרגע תהיתי האם
אכן הייתה זו אותה משפחת סגל
נינוחה וחייכנית שפגשתי שבועיים
קודם לכן .את הסיבה למהומה הצר
לחתי לסכם בפרדוקס עתיק יומין
שמכונה "פרדוקס הערימה".
את הפרדוקס הציג במאה ה4-
לפני הספירה הפילוסוף היווני
יּוּבּולידס ,והוא מעלה תהיות שונות
ֶ
שעיקרן כיצד סדרה של שינויים
קטנטנים ,שנראים חסרי חשיבות
ומשמעות ,יכולים להצטבר לאט-
לאט ולהפוך למשהו גדול ומשמר
עותי.
אחת השאלות שניצבת במרכז
הפרדוקס היא מהי כמות הגרגרים
שצריכים להיאסף ,על מנת שהיא
תקבל את התואר ערימה? ומהו הגר
רגר שיעניק לאסופת הגרגרים את
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נות מתנה ,בעוד אצלם לא מציינים
ימי הולדת בחגיגה'".
כך ,שנים על גבי שנים ,צוברת
יפעת גרגרי חול על הגב ,אחד ועוד
אחד ואומרת לעצמה שאין צורך
לעשות מזה עניין ,ומשוכנעת שבר
שתיקתה היא עושה רק טוב .דוד ,כך
סיפרה לי ,עודד אותה לשמור על
שקט תעשייתי" .לא נורא יפעת ,גם
ככה רצית לנוח השבת ",הוא אמר
לה בפעם האחרונה ,כשלא הוזמנו
לקונצרט של הנכד .אבל אז קצו
כל הקיצים וכשבנם התקשר להזר
מין אותם לליל הסדר בביתם ,התר
פוצצה השתיקה מגרונה של יפעת
בכאב גדול .בקול חנוק היא הודיר
עה לו שהם לא יגיעו ועוד הוסיפה
בציניות ,שאולי כדאי שלא יטריחו
אותם גם הפעם .הסירוב שלהם להר
זמנה יצר מתיחות גדולה בין ההורים
לכלה שנעלבה מאוד.

מחשבות על גרגרי
החול

חול בשפת הים .לא לחכות שהגרגירים יצטברו לדיונה (צילום)Chenspec :
התואר "ערימה"? האם שלושה גרגר
"אני חוזרת למה
רים ייחשבו לערימה ,מאה גרגרים?
וכן הלאה.
שאני נוהגת לומר
וכך ,כשמצד אחד ישבו יפעת
שוב ושוב ,והוא
ודוד ,ומצד שני ישבו יואב ונטע,
תהיתי ביני לבין עצמי מהו אותו
שאין דבר שיכול
גרגר שגרם לגב הגמל להישבר.

סבתא וסבא
במשרה מלאה
"את מבינה ,הכול עשינו בשר
בילם ",כך הסבירה יפעת בשיר
חת טלפון ,שהגיעה שעות מעטות
לאחר הפגישה הסוערת" .הסענו
את הנכדים לחוגים ,שמרנו עליהם
בכל שעה ,ואת כל זה עשינו כמובן
באהבה כי הנכדים נפלאים ,ויואב
ונטע כל כך עסוקים ,שניהם עובדים
בהייטק שעות מטורפות .לא ביקשנו
תמורה ,אבל שנים שאני שותקת".
היא שתקה לרגע אחד והמשיכה
לספר ,ובקולה יכולתי לשמוע את
העלבון הצורב" .איכשהו זה התר
גלגל לזה שדוד ואני בתמונה רק
כשיש בנו צורך ,וכשאין כזה צורך
אז מתעלמים מאיתנו".

להחליף שיחה
בין בני המשפחה.
כי אם תחשבו
על זה בכנות,
כמה גרגרי חול
אפשר לטאטא
מתחת לשטיח?
הרי בסופו של
דבר ערימת החול
תזדקר מתחתיו
ותיחשף"

היא סיפרה לי על חגיגות משפחר
תיות עם משפחתה של נטע שאליהם
לא הוזמנו ,באמירה מבטלת של בנה

וכלתה בסגנון" :לא רצינו להטריח
אתכם ".פעם אחת לא הוזמנו ליום
הולדת של הנכד הבכור ,אחר כך
למסיבת סיום בגן של הנכד הצעיר,
ומשם גילתה ,כדרך אגב ,שלמסיבת
סבא-סבתא הוזמנו ההורים של נטע,
ושאותם שוב" :לא רצו להטריח".
"אז שתקתי כי לא רציתי לעורר
מהומות ולא רציתי לתקוע ְטריז בין
הבן שלי ובין אשתו .אבל המעניין
היה ,שעם הזמן הם בכלל לא הרגיר
שו שלא בנוח להשתמש בנו לשיר
רותי נסיעות וטיפול בנכדים .ולא
שאני מתלוננת על כך ,אבל מצד
שני ממש ִמדרו אותנו מכל חגיגה
משפחתית ,בעוד ההורים של נטע,
שהם צעירים יותר מאיתנו ,וגם
האחיות שלה ומשפחתן  -הוזמנו
ולקחו חלק בחוויות ובחגיגות .ואף
אחד לא ראה בזה פסול.
"ניסיתי בעדינות לשאול את יואב
והוא ענה לי בקלילות' :עזבי אמא,
אצלנו במשפחה לא עושים פסטיבר
לים מימי הולדת ובמשפחה של נטע
– כן .לא נעים לי להטריח אתכם
ואת האחים הגדולים שלי למסיבת
יומולדת שתחייב אתכם לבוא ולקר

אין לי ספק שליפעת ודוד היו
כוונות טובות ,כאשר נמנעו מלהר
עיר לבנם על הרחקתם מחיי החברה
של הנכדים .וגם אין לי ספק שהזוג
הצעיר היה בטוח בכך שהם עושים
רק טוב להוריו של יואב .וכך נצברו
עלבונות וכעסים במשך שנים ,גרגר
חול ועוד גרגר ,ומבלי שיפעת שמה
לב  -כבר הייתה לה ערימת חול
של כעסים ,ויום אחד אי אפשר היה
לשאת אותם יותר ,ובמקום שיצאו
בטפטוף קל בנוגע לכל עניין ועניין
 הם יצאו בהתפרצות בלתי נשלטתבעניין ההזמנה לליל הסדר.
מכאן אני חוזרת למה שאני נוהגת
לומר שוב ושוב ,והוא שאין דבר שיר
כול להחליף שיחה בין בני המשפחה.
כי אם תחשבו על זה בכנות ,כמה
גרגרי חול אפשר לטאטא מתחת
לשטיח? הרי בסופו של דבר ערימת
החול תזדקר מתחתיו ותיחשף.
לכן לקראת חג הפסח ,שהוא זמן
נהדר לניקיונות של הבית ,נצלו
אותו גם כדי לנקות ולאוורר את
היחסים האישיים .דברו אחד עם
השני ,טהרו את האווירה ,הרימו את
השטיח ושתפו אחד את השני בתר
חושות שמלוות אתכם ...ואל תתנו
לגרגרי החול הזעירים להפוך לער
רימה שתשבור את גבו של הגמל.
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת
דין ונוטריון
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מומלצי השבוע
לעצור את הרוצח

צילום אשלי פירסון

חוגגים את פסח על שפת הכנרת
'פסטיבל עין גב לזמר העברי'
הופעות אמנים ופעילות לכל המשפחה :סדנת יצירה
בעץ ,שייט בכנרת ,תצוגת דייג ,מעגלי מתופפים,
סיורכבת ,חבורות זמר ,מסעדה ,פוד-טראקס ועוד
 27-19באפריל 2019
בתיירות עין-גב מזמינים ילדים ומשפחות
לחגוג את פסח ,בנמל עין גב ,עם שלל
אטרקציות לכל המשפחה ומופעי פסטיבל
לזמר עברי .הפסטיבל בהנהלת המועצה
האזורית עמק הירדן ,שהפך במרוצת השנים
למדורת השבט של הזמר העברי ולאחת
המסורות הישראליות המשמעותיות המחברת
בין דורות ,יציין השנה  76שנים.
יום רביעי ,24.4 ,בשעה  11:00-הכבש
השישה עשר ,מחזמר מוזיקלי לכל המשפל
חה ,אולם כנרות ,עין גב .רכישת כרטיסים
דרך קשת מופעים.
בימים שני ושלישי ,22-23.4 ,מהשעה
 17:00עד  19:00-שרהל'ה שרון מארחת
חבורות זמר ואמנים בבימת הטיילת -ללא
תשלום.
ביום רביעי  ,24.4בשעה  19:30-מופע זמר
ישראלי עם שרהל'ה שרון ובהשתתפות
להקת סקסטה וזמרות וזמרים מהעמק,
בבימת הטיילת בעין-גב -הכניסה חופשית
ללא תשלום.
מבצע :ארוחה ושייט חופים בנמל עין גב-
כל סועד המזמין מנה עיקרית במסעדת
הדגים ,ייהנה משייט חופים חינם .השובר
ניתן במסעדה וכולל גם ילד שהזמין מנת
ילדים .תקף להפלגות בין התאריכים
.21-25.4
"סיורכבת" מרתק-דרך הקיבוץ -סיור
העובר ברפת ובנקודות חשובות בהוויה הקיי
בוצית .משך הסיור כחצי שעה .ב ,19.4 -בשעה
 ,12:30ב ,20-24.4 -בין השעות ,11:00-18:00
ב 25-27.4 -בין השעות  11:00-16:00הסיורים
מתקיימים בכל שעה עגולה .מחיר לאדם30 :
( ₪תשלום מגיל  3ומעלה).
סדנאות יצירה בעץ ב"נגרייה של סבא
יוסי" -במסגרתן הילדים צובעים ,משייפים,
מבריגים ,מדביקים ויוצרים צעצוע מעץ,
אורזים ולוקחים הביתה .בתאריכים ,25-26.4
בין השעות  ,10:30-15:00בשאר הימים בין
השעות  .10:30-17:00במקום גם משחקיית עץ
מופלאה וקסומה לילדים.
הפלגת ב"מעבדה השטה" של רשות
הכינרת  -הפלגה המשלבת פעילות חינוכית
חווייתית לכל המשפחה ,במהלכה המשתתפים

הופכים לחוקרי אגמים ליום אחד ,צופים ביצוי
רים מיקרוסקופיים ,לומדים על הדגים ,דוגמים
ממי הכינרת ונהנים משייט בכינרת,22-23.4 .
בשע ה  .11:00יש להגיע למקום ולרכוש כרט�י
סים כעשרים דקות לפני ההפלגה .מחיר30 -
( ₪מגיל  3ומעלה) .מספר המקומות מוגבל ,יש
להירשם מראש.il.org.kineret.www .
הפלגת שייט חופים-מהמזח בנמל קיבוץ
עין גב אל לב הכנרת -ב26-27.4 ,20.4 -
בשעה  ,14:00ב 21-24.4 -בשעות ,12:00-17:00
ב 25.4 -בשעות  .12:00-14:00משך ההפלגה
 30דקות ,מחיר לאדם( ₪ 40 :תשלום מגיל 3
ומעלה).
מופעים בערבי פסטיבל הזמר העברי בעין
גב של המועצה האזורית עמק הירדן:
 ,22.4בשעה " 20:30-תקוות ימי"-מופע
הדרן חגיגי למלחין וליוצר שייקה פייקוב-
הוקרה ליוצר הוותיק והמשמעותי לזמר העברי,
שנולד בתא והפך לתושב עמק הירדן .שיריו
המופלאים התנגנו בארץ וברחבי תבל .למעלה
מ 700יצירות .בהשתתפות :גלית גיאת ,אי�ל
נה אביטל ,אדם ,אילנית ,שרהל'ה שרון,
דודו זכאי ,ששי קשת ,שגיב כהן ,נועם
דדון ,מקהלת פעמון וקולות ירדן .מנהל
מוזיקלי :אילן גלבוע.
 23.4בשעה " 20:30-נעשה לנו חג"-הוקרה
ליצירת חייו של יגאל בשן .משתתפים :ברי
סחרוף ,קובי אפללו ,רוני דלומי ,פאבלו
רוזנברג ,אוהד חיטמן ,מאיה בוסקילה,
טלי אורן ,אבי דור ,אהרון פררה ,שמעון
בוסקילה ומקהלת פעמון.
מנהל מוזיקלי :יונתן פריג'.
עוד בנמל עין גב :מסעדת הדגים המציעה
מגוון עשיר של מנות דגים ,סלטים ומנות
ילדים בתפריט פסח כש,ר ,בית הפרי ה�מ
ציע שייקים טבעיים וקפה ,חנות מתנות,
מרכז מבקרים  essence Oleaועוד.
*הפעילויות נתונות לשינויים .מומלץ להתל
עדכן לפני.
לפרטים נוספים אודות אטרקציות בנמל -
תיירות עין גב,04-6659800 -
www.eingev.co.il
הכניסה והחניה במתחם הפסטיבל -חופל
שיים .מכירת כרטיסים לערבי הזמר ,באתר
קשת מופעים ובטל04-6220066 -

"צייד הארנבים" ,מאת לארס קפלר ,הוא המותחן השישי בסדרת הבלש יונה
לינה .שר החוץ השוודי נרצח באכזריות בביתו .הרוצח לא נתפס ,המניע לא ידוע,
אבל רמזים שנותרו בזירה מובילים את החוקרים לרשת טרור בינלאומית שהעומד
בראשה יושב בכלא ומנהל אותה משם .יונה ,הבלש עטור השבחים ,מרצה מאסר
ממושך בבית הכלא השוודי אחרי חקירה שהסתבכה .הדבר האחרון שהוא מצפה לו
הוא ביקור חשאי של ראש ממשלת שוודיה ובו יונה מתבקש לדובב אותו ולהבין מה עוד הוא מתכנן.
ואז הרוצח מכה שנית .אבל הפעם יונה כבר מעורב בחקירה .הוא יודע שהרצח מתחיל בהשמעת
שיר ילדים ,מתבצע כטקס מוזר שבו הרוצח מחופש לארנב ונמשך תמיד אותו מספר דקות בדיוק.
הוא מבין שלפניו רוצח מופרע וחסר מעצורים ,ובעיקר שהרצח הבא הוא רק עניין של זמן .יונה
ושותפתו הנאמנה הבלשית סאגה באוור מצליחים לגלות את המניע של הרוצח .אבל נראה שכבר
מאוחר מדי .הוא הצליח ללכוד את שאר הקורבנות שהוא מבקש לחסל .יונה וסאגה אינם מוותרים
ומחפשים דרכים יצירתיות מתמיד כדי לעצור אותו.
(מאנגלית :אורית הראל ,הוצאת מודן 519 ,עמודים)

פרידה אחת יותר מדי
פרידות הן דבר מכאיב בדרך כלל ,ועד שדניאלה-דנושה שטינמץ עלתה לארץ
היא התנסתה ברבות מהן .כשהיא כבר קיוותה שלא תתנסה יותר בכאב הלב שהן
מביאות איתן ,נחת עליה האסון הגדול ששבר את ליבה .לדניאלה נודע שהיא
יהודייה כשהייתה בת שבע וזה היה גם הרגע שבו נקרעה מעולם הנצרות הקתולי,
שהעניק לה מסתור בעת המלחמה ,והיא מצאה את עצמה בעולם זר ושנוא שלא הכירה ולא רצתה
בו" .פרידה אחת יותר מדי" הוא רומן המביא את סיפורה האוטוביוגרפי המטלטל של דניאלה,
שהפכה כל התמודדות שנקרתה בדרכה למקור של כוח .בספר מתארת שטינמץ שנולדה בקטוביץ'
שבפולין בשנת  1938כדניאלה יוזפינה רייס ,איך התגלגלה כיתומה משני הוריה שנספו בשואה
בין מקומות מסתור ומנזרים .כפעוטה יתומה משני הוריה היא נדדה והיטלטלה בין מקומות מסתור
ומנזרים ,עד שבדרך לא דרך הגיעה לארץ ,מצאה בית חם והורים אוהבים והקימה משפחה מאושרת.
לאחר לבטים רבים החליטה להעלות את זיכרונותיה על הכתב ולפרסמם לזכר בתה תמי ,שנפטרה
מדום לב בהיותה בת עשרים ושתיים .סיפור חייה של דניאלה רווי טלטלות ופרידות שוברות לב,
אך גם גדוש בהרבה נחמה ואהבה ואושר.
(הוצאת ידיעות ספרים 304 ,עמודים)

שמות הצבעים באנגלית
"סיגלית והצבעים באנגלית" ,מאת מיה יהלום ,הוא ספר ילדים אינטואיטיבי,
מהנה וידידותי להורה ולילד .הספר מלמד במהירות ובהנאה את שמות כל הצבעים
באנגלית .הספר כתוב בחרוזים ונעזר בהקשרים משעשעים שמסייעים לתהליך הלר
מידה .לאחר קריאות אחדות הילדים (בני שנתיים עד תשע) שולטים בכל שמות הצר
בעים בשפה האנגלית .במרכז הספר הנוכחי ניצבת דמותה של סיגלית פרפל ,אשר
כשמה אוהבת מאוד את הצבע הסגול .אנו מלווים אותה במהלך היום כשהיא מבקרת את השכנים
והחברים וגם חיות שונות ולומדים להכיר את שמות הצבעים השונים בעברית ובאנגלית בחוויה.
לפני הקריאה בספר מציעה מיה כלים שיאפשרו להורים להפיק את המרב ממנו .הספר ערוך בצמדי
עמודים בהם נפרש איור צבעוני ובמרכזו צבע אחד אותו מציגה לנו סיגלית במסעה .בצדם הימני
של צמד העמודים בפונט גדול ומנוקד מוצג טקסט בחרוזים בהם שמו של הצבע בשפה העברית
ובשפה האנגלית .בכל טקסט כזה מובלטים שמות הצבעים בעברית ובאנגלית בצבע המתאר אותם.
השימוש בשיטת התצליל בשילוב עם החרוזים עוזר לילדים ללמוד את הצבעים ביעילות ובקלות.
בסיום הספר יש טבלה שמאפשרת לעקוב אחר התקדמות הלמידה ויש דף מדבקות המצורף לספר
בעזרתו ממלאים את הטבלה.
(איורים :טוהר שרמן פרידמן .הוצאת אוריון)

לשנות מסלול
"הדירה" הוא רומן נפלא של הסופרת דניאל סטיל .יד הגורל מפגישה בלב ניו
יורק ארבע נשים צעירות בנקודות מפנה בחייהן .כשקלייר ,מעצבת נעליים ,מוצאת
לופט ענקי בשכונת ֶהלז' קיצ'ן הקולית ,היא מצרפת אליה כשותפה את אבי ,סופרת
בתחילת דרכה .עם הזמן מצטרפות גם מורגן ,אשת שוק-הון שאפתנית ,וסאשה,
סטודנטית לרפואה שתאומתה הזהה היא דוגמנית-על מפורסמת .אט־אט נעשה
החלל המרווח והמפנק בית מנחם ומדרבן לחברות שעומדות על סף הרפתקאות פרועות .אלא
שהתפתחויות לא צפויות משנות את מסלול חייהן של כל אחת ואחת מהן ,ובעודן מתמודדות עם
אתגרים ותובנות כואבות ,מתחוורת להן האמת המרה-מתוקה ,שעם הזמן יהיה עליהן לעזוב את
המקום שבו נרקמו חלומותיהן.
(מאנגלית :אמנון כץ ,הוצאת כנרת זמורה 302 ,עמודים)
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 -מפרגנים לעסקים -

הגשת מועמדות לתפקיד
מנכ"ל ארגון מגדלי פירות
קריטריונים לבחירת המועמדים
 .1המועמד יהיה חבר ארגון מגדלי פירות (הגדרת חברות עפ"י התקנון)
ושילם דמי ארגון.
 .2המועמד יהיה מגדל פירות :בעל מטע או שותף במטע פירות או עוסק
בניהול חברה העוסקת במטעים.
 .3המועמד יהיה בעל ניסיון בפעילות ציבורית כולל ניהול כלכלי חקלאי,
לפחות  5שנים.
 .4המעומד ימציא תעודת יושר.
דרישות התפקיד
 .1הכרת המוסדות החקלאים הארציים והאזוריים.
 .2יחסי אנוש טובים וקשרים אישים טובים עם צוותו ,עם מקבילים לו ועם
מגדלים.
 .3ידע בהפעלת תוכנות מחשב כגון וורד ,אקסל ,פאואר פויינט.
 .4ידע חקלאי בתחום המטעים.
 .5יכולת ניהול תקציב ושליטה במקורותיו.
חבר ארגון המגיש את מועמדותו יצרף קורות חיים בהם יפורטו:
ניסיונו ,השכלתו ,עיסוקיו הציבוריים .קורות החיים יועברו לידי מיטל מזכירת
ארגון מגדלי פירות ,לא יאוחר מ.30/4/19 -
בדואר ארגון מגדלי פירות ,ת.ד 40007 .תל אביב 61400
באימייל meital@perot.org.il
קורות החיים של המועמדים אשר יועמדו לבחירה במועצת הארגון ,יופצו לכל חברי מועצת ארגון
מגדלי פירות ,הוא הגוף אשר יבחר את המנכ"ל.

ועדת האיתור
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הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058
לכפר הנוער מאיר שפיה

המקום בו אנשים ,חינוך וידע נפגשים

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי
בחייכם  ,זמנו לחייכם אושר ,אל
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי
משמעותי בחייכם  .להיות מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר
את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט:
18.50 X 33.50

לכפר הנוער כפר מאיר שפיה דרוש/ה
מנהל/ת משק חקלאי  -בע"ח/צומח
דרישות התפקיד:
 3שנות ותק לפחות בניהול משק חקלאי ענפי בעלי חיים  /צומח.
בוגר הפקולטה לחקלאות או אחרת  -התמחות בתחום בע"ח או
צומח.
תואר שני  -יתרון
תעודת הוראה  -יתרון
יכולת ניהול ,ארגון והנעת צוות.
בעל נסיון בעבודה צוות ויחסי אנוש מעולים
משרה מלאה.
במסגרת המשרה:
הכנת תוכנית שנתית
ניהול המערך הכלכלי של המשק כולל הכנת תקציב.
הנחיה ופיקוח מקצועי של מרכזי הענפים במשק בתאום לצרכים
הלימודיים של בית הספר.
הכנת תוכניות הכשרה מקצועית של התלמידים בענפי המשק.
אחריות לביצוע הבחינות המקצועיות התקופתיות בענפים השונים.
תיאום פעולות המשק עם מוסדות וגורמים ממשלתיים וציבוריים.
הנחיית מרכזי הענפים בניהול ה העיוני ,המקצועי והמעשי של ענפי
המשק.
יזום ,תכנון וניהול כלל הפעילות במשק החקלאי בהתאם למדיניות
מנהל הכפר ובכפוף אליו.
לפרטים נוספים:
yoram@shfeyah.org.il | 04-6390750

18.50 X 33.50

www.rdatihg.co.il

אלמנה פלוס אחד נאה מאוד
עצמאית מבוססת עם תכונות אופי
טובות ממושב ליד חיפה מעוניינת
להכיר בחור נאה עם תכונות אופי
טובות עד גיל  55לקשר רציני
לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

למכירה
קונה מרססים ,ציוד חקלאי
וטרקטורים 054-4917064
למכירה:
 .1מרסס מפוח
 1000+1500+2000ליטר
 .2עגלות לטרקטור
 .3מתחחת  1.60מטר  1.80 +מטר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

 #מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15-שנה
 #מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com

למושב רם-און דרוש/ה
איש/ת צוות גד"ש-מטעים

א נדרש ניסיון מקצועי מוכח!
א עדיפות לבעלי תואר אקדמי
בחקלאות וניסיון ניהולי חקלאי
א מגורים בקרבת המושב
המעוניין/ת העונה להגדרות
מתבקש לשלוח קו"ח למייל:

M-RAM-ON@RAM-ON.CO.IL

 .4עגלת הייבר לטרקטור
 .5מדשנת ויקון
 .6מזבלת אורגנית
 .7דיסק  8צלחות9 +
 .8מקלטר  7רגליים 9 +
 .9מרסס עשביה + +1000 500
 2000ליטר
 .10כף קדמית לטרקטור +פרגיזון+
פורד
 .11מכונת מיון לפירות  2ערוצים+
 4ערוצים
 .12מזלג אחורי לטרקטור
 .13למכירה עצי זית בני  22שנה
 .14הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :

0
, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•

₪53,00

18.50 X 33.50

 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5לנדיני  f-75 4x4מודל 94
+כף נישלפת
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו פתוח  80כוח
סוס 4X4 2010
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה קלארק – לינדה  4טון
 3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיול  625קוואסקי 2008
 .16פיאט  640קומפקטי מודל 80
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר  14PLלרפת,
מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום מהיר
 1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70

 .24מניטו מודל  2 82טון  +רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010
 .27מלגזת שדה גון דיר שני טון
מודל 78
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526
מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il
054-2109410
שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי  ,050-5201545רשפון

מבנים ניידים
למכירה בהזדמנות שתי יחידות
דיור יבילות  35-60מ"ר
עם פרגולה מקורה ,היחידות
מאובזרות ומושלמות במצב חדש
054-4534575
מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
0523926563 ,052-2358554

טיולים לחו"ל
טיול ג'יפים לממלכת מוסטנג
בעת פסטיבל "מגרשי השדים".
 13ימים ,יציאה25/5/19 :
טיול על דרך המשי (סין וקירגיזסטן)
 18ימים ,יציאה12/6/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il
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לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

וגם

גם

עושים
סדר
בנחלה

בוחרים
נכון
בוחרים נכון בחברת נחלת אבות
ועושים “סדר” במשק שלך

לגיטימציה וקבלת היתרי בניה (בדיעבד) ,למבנים אצלך בנחלה.
נבצע תב”ע נחלתית לשם הגדלת זכויות בניה/פיצול/פל”ח/אחר..
נעריך עבורך את עלויות דמי היוון (ערכי-שווי).
נסדיר את כל פריטי הנחלה.
נערער ונציג בפני גורמי הגביה על שומות גבוהות.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

והכל מתוך מטרה לעשות סדר בנחלה שלך.
בחר נכון ,בחר נחלת אבות.
ביקור בב
חינם וללאית הלקוח -
התחייבות!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.

החברה המובילה למושבים ונחלות

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

